السيرة الذاتية للسيّد عبد القادر الزقلي

 االسم  :عبد القادر -اللقب  :الزقلي

 -تاريخ الوالدة 2591/21/03 :

مكاهنا  :قربة

 -عدد بطاقة التعريف الوطنية 32133110 :

تاريخ التسليم 1331/30/31 :

 احلالة املدنية  :متزوج – إبنان العنوان الشخصي  :إقامة األمان – هنج طشقند – رياض النصر 1 -اهلاتف 5541114203 :

الشهائد العلمية

:

 شهادة ختم دروس املرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة ()2501 شهادة ختم دروس املرحلة الوسطى للمدرسة الوطنية لإلدارة ()2503 -شهادة باكالوريا التعليم الثانوي آداب ()2511

التكوين التكميلي :
 ندوة حول االختيارات اإلسرتاتيجية يف ميدان اإلصالحات الرتبوية حتت إشراف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري(.)1331
 دورة تدريبية باألردن حتت إشراف املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة اإلدارية واملالية بالتعاون مع دائرة احملاسباتالنمساوية حول إجناز ومراقبة مشاريع األشغال العامة (.)2551
 دورة تكوينية مبعهد اإلدارة العامة بالرياض حول مراقبة التصرف يف اإلدارة العمومية (.)2551 دورة تدريبية حول التصرف ومراقبة املراكز الدبلوماسية والقنصلية حتت إشراف املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابةاإلدارية واملالية (.)2500
 -تربص لدى دائرة احملاسبات األملانية حول الطرق احلديثة يف التصرف ويف مراقبة املالية العمومية (.)2500

التدرج المهني :

 مستشار بدائرة احملاسبات (.)2552 مستشار مساعد بدائرة احملاسبات (.)2501 -متفقد املصاحل املالية (.)2503

الخطط الوظيفية :

 -رئيس أول لدائرة احملاسبات أوت

1322

 -رئيس ديوان الوزير املعتمد لدى الوزير األول (.)1322

 رئيس مدير عام الصيدلية املركزية للبالد التونسية ( ،)1339ومكلف مبأمورية لدى وزير الصحةالعمومية (.)1331
 مدير عام للمصاحل املشرتكة بوزارة الرتبية والتكوين ( ،)2550ومكلف مبأمورية لدى وزير الرتبيةوالتكوين (.)1330
 -رئيس قسم بدائرة احملاسبات (.)2551

األنشطة

األخرى:

 رئيس جملس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة (.)1339 متصرف ممثل الدولة مبجلس إدارة املركز الوطين البيداغوجي ( )1333واملطبعة الرمسية للجمهورية التونسية(.)1332
 عضو جلنة متابعة وتقييم املهام املوكولة لوحدة التصرف حسب األهداف إلجناز مشروع مالئمة املوارد البشريةللحاجات احلقيقية ملصاحل الدولة واملؤسسات العمومية (.)1332
 عضو هيئة الرقابة املالية للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. مدير مشاريع حتسني جودة النظام الرتبوي التونسي  1و 2املمولني من قبل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،وحتسنيالتعليم الثانوي املمول من قبل البنك اإلفريقي للتنمية.
 عضو جلان قيادة مشاريع تدعيم تعليم اللغة الفرنسية يف النظام الرتبوي التونسي بتمويل من احلكومة الفرنسية،وتأهيل قطاع التكوين املهين املمول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وحتسني التعليم باملرحلة األوىل من التعليم
األساسي املمول من طرف االحتاد األورويب.
 رئاسة وفد الوزارة يف مفاوضات املالية مع املؤسسات واهليئات املالية املقرضة (البنك الدويل لإلنشاء والتعمري.االحتاد األورويب.)...
 عضو هيئة التفاوض مع النقابات العامة الراجعة بالنظر لقطاع الرتبية والتكوين. عضو جلنة التقرير العام لدائرة احملاسبات. عضو اللجنة العليا للصفقات (.)1330 -تدريس سلك املتصرفني املستشارين باملدرسة الوطنية لإلدارة

األوسمـة

:

 الصنف الرابع من وسام اجلمهورية (.)1332 -الصنف الرابع من وسام االستحقاق الرتبوي (.)1331

